
SOLICITUDE DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS ECTS ASOCIADOS A DISCIPLINAS PERTENCENTES AO 
TÍTULO DE GRAO EN ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DESEÑO

NOME E APELIDOS: DNI: 

MATRICULADO NOS CURSOS DAS ENSINANZAS SUPERIORES DE:

DESEÑO GRÁFICO DESEÑO DE INTERIORES

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO

DESEÑO DE MODA DESEÑO DE PRODUTO

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO

na Escola de Arte e Superior de Deseño:

EASD Antonio Faílde EASD Mestre Mateo EASD Pablo Picasso EASD Ramón Falcón

SOLICITA:
O recoñecemento de créditos ECTS asociados ás disciplinas nas que se atopa matriculada/o, por ter superado a/s 
disciplina/s, materia/s ou módulo/s do plan de estudos correspondente á

titulación de:

establecido polo(*):

cursadas/os no centro:

* Cítese o Real decreto, Decreto ou Orde que estableceu o plan de estudos e a data do boletín ou diario oficial no que se publicou.

Materia/s ou Módulo/s superado/s
que soportan a solicitude

de recoñecemento de ECTS
CURSO

Nº 
ECTS

CUALIFICACIÓN
Disciplina/s relacionadas na/s que está

matriculada/o para as que solicita o
recoñecemento de ECTS

CURSO
Nº

ECTS

Aos efectos da solicitude, achega a seguinte documentación:

Certificación de matrícula nas disciplinas para as que solicita recoñecemento de créditos ECTS.

Certificación académica de ter superadas a/s materia/s ou módulo/s que serven de soporte á solicitude.

Se é o caso, programa oficial dos estudos superados que serven de soporte á solicitude, visados polo centro oficial no que se 
cursaron.

Outra:

……………………………, …… de ……………………. de 202……

Sinatura da/o interesada/o:



Recoñecemento ECTS estudos conducentes ao título de grao en deseño

INSTRUCIÓNS XERAIS

SOLICITUDES

• Non se recoñecerán créditos que xa serviran como soporte de recoñecemento previo de disciplinas na mesma 
especialidade.

• Débese indicar na solicitude o Real decreto, Decreto ou Orde que estableceu o plan de estudos das materias 
soporte do recoñecemento e a data do boletín ou diario oficial no que se publicou. Non se aceptarán aquelas que 
non cumpran este requisito.

• Débese indicar na solicitude o/s módulo/s, materia/s, disciplina/s, soporte para o recoñecemento indicando o 
curso, o número de créditos ECTS (se os ten), a nota obtida e, a continuación, a disciplina para a que solicita 
recoñecemento, indicando curso e créditos ECTS.

• Se os estudos soporte do recoñecemento foron cursados nunha escola diferente á que se dirixe a solicitude, 
aportarase a certificación académica oficial e as guías ou programacións docentes soporte das disciplinas nas que
solicitan recoñecemento de créditos ECTS.

• Débese aportar a documentación en idioma oficial (galego, castelán).

• É obrigatorio estar matriculada/o na/s disciplina/s na/s que solicita recoñecemento ECTS.

• Os estudos superados fóra do Espazo Europeo de Educación Superior que sirvan de soporte para recoñecer 
créditos ECTS teñen que estar homologados.

• Non serán obxecto de recoñecemento los créditos asignados ao Traballo Fin de Estudos nin ao Traballo Fin de 
Máster.

• A participación en actividades culturais, artísticas, deportivas, de representación estudantil, solidarias ou de 
cooperación poderán ser recoñecidas en forma de créditos ECTS asociados a unha disciplina de carácter optativo 
e ata dun máximo de 6 créditos ECTS do total do plan de estudos.  Estas actividades deberan ter unha duración 
que sexa polo menos equivalente ao número de horas dos créditos ECTS que solicita e sempre que a súa natureza
se relacione directamente cos estudios nos que solicita recoñecemento.

TÁBOA

• A táboa recolle o histórico dos recoñecementos de créditos ECTS resoltos favorable ou desfavorablemente. Non 
impide que o alumnado poida solicitar recoñecementos de créditos ECTS non presentes nas táboas ou solicitalos 
con outra combinación de estudos superados distintos dos aquí reflectidos. Será a dirección xeral competente en 
materia de ensinanzas artística superiores quen resolverá e notificará aos centros sobre  as solicitudes recibidas,  
asesorada pola comisión de recoñecemento de créditos. En calquera caso, para que o recoñecemento se resolva 
favorablemente o contido dos estudos soporte debe ser coincidente coa disciplina que se solicita recoñecer.

• En cor vermello: disciplinas que non se recoñeceron con eses estudos soporte para o recoñecemento.

• Poden aplicarse recoñecementos parciais na disciplina recoñecida. Para a superación da totalidade das 
disciplinas deberase cursar e superar a parte da programación docente desas disciplinas que lle sinale o 
profesorado correspondente, e a cualificación das disciplinas recoñecidas parcialmente será a resultante da media
ponderada en función do número de créditos recoñecidos entre a cualificación obtida e a cualificación que o 
alumnado obteña na parte non recoñecida da disciplina.

• Cando apareza o termo "parcialmente" ao carón do disciplina / módulo / materia que sexa soporte de 
recoñecemento entenderase que non se utilizan todos os créditos no recoñecemento e, polo tanto, poderán 
utilizarse os restantes para recoñecer outra disciplina. 

NORMATIVA APLICABLE: 

• Real Decreto 1618/2011 do 14 de novembro, sobre recoñecemento de estudos no ámbito da educación superior   
(BOE 16 de decembro).

• Decreto 172/2015 do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudo  s   das ensinanzas artísticas superiores     
de deseño na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23 de novembro de 2015)  .  

• Orde de 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de deseño   
en desenvolvemento do Decreto 172/2015 do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das 
ensinanzas artísticas superiores de deseño   na Comunidade Autónoma de Galicia, (DOG do 1 de decembro).  
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